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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

  الرحمن الرح م "بسم هللا
، قال ا محمد وعلى آله وصحبه والتابعينالحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبين

 :-رحمه هللا تعالى -الشيخ محمد الشنق طي
ْنهُ }قوله تعالى  ُرِك ِبَكِلَمٍة مِ  لم  [45:آل عمران]سورة  {ِإْذ َقاَلِت اْلَمآلِئَكُة َ ا َمْرَيُم ِإنَّ َّللاََّ ُيَبشِ 

 يبين هاهنا هذه الكلمة  "
 ما عندك اآلية؟ ،اآلية

 طالب:         
 هو؟ ما

 طالب:         
 قد يكون ذكر قلب.

ْنهُ }"قوله تعالى  ُرِك ِبَكِلَمٍة مِ  اآل ة  [45:آل عمران]سورة  {ِإْذ َقاَلِت اْلَمآلِئَكُة َ ا َمْرَيُم ِإنَّ َّللاََّ ُيَبشِ 
ُأطلقت على ع سى ألنها هي السبب في وجوده من إطالق  لم يبين هنا هذه الكلمة التي

رادة مسببه   "ن في موضع آخر أنهاه بيَّ ولكنَّ  ،السبب وا 
رادة المسبَّب.-جل وعال -المسب ِّب هللا  إطالق السبب وا 

رادة مسبَّبه "  "من إطالق السبب وا 
 خلقه بكلمة كن. -جل وعال -ألن هللا

ِإنَّ َمَثَل ِع َسى ِعنَد َّللاَِّ َكَمَثِل آَدَم }ن وذلك في قوله "ولكنه بين في موضع آخر أنها لفظة ك
وقيل الكلمة بشارة المالئكة لها بأنها  [59]سورة آل عمران: {َخَلَقُه ِمن ُتَراٍب ِثمَّ َقاَل َلُه ُكن

سورة آل ] {َوُ َكلِ ُم النَّاَس ِفي اْلَمْهدِ }قوله تعالى   ستلده واختاره ابن جرير واألول قول الجمهور
 لم يبين هنا  " [46عمران:

يقولون هذا؟ هل األمر بين الكاف والنون أو  أالكالم بعض الناس يا من أمره بين الكاف والنون 
 بكن كن فيكون. ؟بالكاف والنون 

َفَأَشاَرْت ِإَلْ ِه َقاُلوا َكْيَف } :"لم يبين هنا ما كلَّمهم به في المهد ولكنه بينه في سورة مريم بقوله
َوَجَعَلِني ُمَباَركًا َأْيَن َما ِكَتاَب َوَجَعَلِني َنِب  ًا َقاَل ِإنِ ي َعْبُد َّللاَِّ آَتاِنَي الْ َكلِ ُم َمن َكاَن ِفي اْلَمْهِد َصِب  ًا نُ 

الِة وَ  الُم َعَليَّ َعْلِني َجبَّارًا َشِق  ًا َوَبر ًا ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيجْ الزََّكاِة َما ُدْمُت َح  ًا ُكنُت َوَأْوَصاِني ِبالصَّ َوالسَّ
َقاَلْت َربِ  َأنَّى َ ُكوُن }قوله تعالى  [33-29م:]سورة مري {َيْوَم ُوِلدتُّ َوَيْوَم َأُموُت َوَيْوَم ُأْبَعُث َح  ًا 

   "[47]سورة آل عمران: {ِلي َوَلٌد َوَلْم َ ْمَسْسِني َبَشرٌ 
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وجاء في الحديث  ،حد من تكلم في المهد أوصلهم بعضهم إلى سبعةعيسى عليه السالم أ
لم يتكلم في المهد إال ثالثة »حديث صحيح في الصحيح  «لم يتكلم في المهد إال ثالثة»الصحيح 

في قصة أصحاب  «عيسى عليه السالم وصاحب جريج والذي قال ألمه أقدمي فإنك على الحق
ألنه ثبت أنه تكلم  ؛ساء األدب فقال في هذا الحصر نظراألخدود بعض الشراح خانته العبارة فأ

وال -عليه الصالة والسالم-م الرسول أوصلهم إلى السبعة لكن هو ينظ ر في كالم من؟! في كال
بالثالثة ثم أخبر بما يزيد عليهم -عليه الصالة والسالم-خبر النبي يمنع أن يكون في أول األمر أ
 إلى أن وصل العدد إلى سبعة.

َواْذُكْر ِفي }ر في هذه اآل ة إلى قصة حملها بع سى وبسطها مبينة في سورة مريم بقوله "أشا
 [17-16]سورة مريم: {َفاتََّخَذْت ِمن ُدوِنِهْم ِحَجاباً َأْهِلَها َمَكانًا َشْرِق  ًا اْلِكَتاِب َمْرَيَم ِإِذ انَتَبَذْت ِمْن 

ا في التحريم بالنفخ في ريم واألنب اء معبرً إلى آخر القصة وبين النفخ فيها في سورة التح
َفَلمَّا َأَحسَّ ِع َسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن َأنَصاِري }قوله تعالى   فرجها وفي األنب اء بالنفخ فيها

 لم يبين هنا الحكمة في ذكر [52]سورة آل عمران: {ِإَلى َّللاَِّ َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َنْحُن َأنَصاُر َّللاَِّ 
قصة الحواريين مع ع سى ولكنه بين في سورة الصف أن حكمة ذكر قصتهم هي أن تتأسى 

َ ا َأيَُّها }في نصرة هللا ودينه وذلك في قوله تعالى  -صلى هللا عل ه وسلم-بهم أمة محمد 
]سورة  {َمْن َأنَصاِري ِإَلى َّللاَِّ  الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونوا َأنَصاَر َّللاَِّ َكَما َقاَل ِع َسى اْبُن َمْرَيَم ِلْلَحَواِريِ ينَ 

لم  [54]سورة آل عمران: {َوَمَكُروْا َوَمَكَر َّللاَُّ َوَّللاَُّ َخْيُر اْلَماِكِرينَ }اآل ة قوله تعالى  [14الصف:
 يبين هنا  "

لكن حصل من هؤالء الصفوة من أصحابه عليه السالم وهم الحواريون حصل منهم أشياء مثل 
 .[112]سورة المائدة: {َمْرَيَم َهْل َ ْسَتِط ُع َربُّكَ َ ا ِع َسى اْبَن }

 طالب:         
ألمة أن تتأسى بهم وأمرت هذه ا -عليه السالم -وهؤالء هم الصفوة بالنسبة ألصحاب عيسى نعم

ن لم يحصل التأسي ،كما قال عيسى  ،هل أمرت أن تتأسى بالحواريين أو أن تقول مثل ما قالوا وا 
ال صحابته يعني في هذا فقط   أفضل من صحابة األنبياء كلهم. -عليه الصالة والسالم-وا 

 طالب:         
َ ا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونوا َأنَصاَر َّللاَِّ َكَما َقاَل ِع َسى اْبُن َمْرَيَم ِلْلَحَواِريِ يَن َمْن }كونوا أنصار هللا 
ينضم إليَّ وينصرني لنصرة دين هللا إلى هللا يعني  يعني من [14]سورة الصف: {َأنَصاِري ِإَلى َّللاَِّ 

 تضمن فعل يتعدى بإلى.
"لم يبين هنا مكر اليهود بع سى وال مكر هللا باليهود ولكنه بين في موضع آخر أن مكرهم به 

وبين أن  "وقولهم إنا قتلنا المس ح ع سى ابن مريم رسول هللا" :محاولتهم قتله وذلك في قوله
نجاؤه ع سى عل ه وعلى نبينا الصالة والسالم وذلك بَ الشَّ  مكره بهم إلقاؤه ه على غير ع سى وا 
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َوَما َقَتُلوُه َ ِقينًا } :وقوله [157]سورة النساء: {َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكن ُشبِ َه َلُهمْ }في قوله 
َفَعُه َّللاَُّ ِإَلْ هِ   {ِإْذ َقاَل َّللاَُّ َ ا ِع َسى ِإنِ ي} :قوله تعالى ،اآل ة [158-157]سورة النساء: {َبل رَّ
   "[55]سورة آل عمران:

 طالب:         
 من ينكر؟

 طالب:         
َه َلُهمْ }  شبه لهم؟ ما معنى [157]سورة النساء: {َوَلِكن ُشبِ 

 طالب:         
َه َلُهمْ }  معنى شبه لهم. ما [157]سورة النساء: {ُشبِ 

 طالب:         
 ه َشَبه يعني.في

 طالب:         
كما لو كان حتفه بغير هذا -جل وعال-للقتل أو لمصلحة يراها هللا ايكون مستحقأن يمكن 
 .-جل وعال -من الذي فعل ذلك هو هللا ،ال يسأل عما يفعل ،السبب

بعض العلماء أن  قال [55]سورة آل عمران: {ِإْذ َقاَل َّللاَُّ َ ا ِع َسى ِإنِ ي ُمَتَوفِ  كَ } :"قوله تعالى
 منج ك ورافعك إلي  "

 منيمك يعني الوفاة المراد بها النوم.
 من مك؟ أحسن هللا إل ك 

"أي من مك ورافعك إلي  أي في تلك النومة و ستأنس لهذا التفسير باآل ات التي جاء فيها 
 :وقوله ،اآل ة [60ألنعام:]سورة ا {َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاُكم ِباللَّْيلِ }إطالق الوفاة على النوم كقوله 

  "[42]سورة الزمر: {َّللاَُّ َيَتَوفَّى اأَلنُفَس ِحيَن َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها}
ِإنِ ي }ومنهم من أثبت الوفاة الحقيقية  ،هو أيضا تبعا لذلك حي في السماء وينزل في آخر الزمان

ا ثم يحيى في آخر فاة حقيقية وليست هي النوم وُرفع ميت  يعني و  [55]سورة آل عمران: {ُمَتَوفِ  كَ 
 ا لذلك يقول ال ينزل ينفي النزول.وبعضهم تبع   ،الزمان وينزل

 طالب:         
أي نعم، المقصود أن ممن ينتسب إلى العلم من نفى نزوله عليه السالم وأنه توفى ونفى ذلك 

بت فيها مثل هذا لكن آحاد صحيحة بناء على أن األحاديث الواردة في ذلك آحاد وال يث
التصريح بما  وألف: ،ومجموعها قد يصل إلى حد التواتر فال مانع من إثباتها بل هو المتعين

 تواتر من نزول المسيح مصن ف يرد به على محمود شلتوت.
 طالب:         



 

 

 

 

 

5
 
 

5 
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لى أنه مات محمود شلتوت شيخ األزهر أنكر النزول بناء ع ،التصريح بما تواتر في نزول المسيح
يبعث إال مع الناس ولو مات وُبعث قبل قيام الساعة صار الحصر في  الورفع ميتا وهو كغيره 

فيكون عيسى بعث قبله وقبل  «أول من تشق عنه األرض أنا» -عليه الصالة والسالم-قوله 
وانشقت عنه األرض  -عليه الصالة والسالم-موسى الذي دل الحديث على أنه لما بعث النبي 

إال من شاء هللا في  «فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فال أدري أبعث قبلي أم ممن استثنى هللا»
على كل حال نزول المسيح متواتر وجاءت به األحاديث  «أم جوزي بصعقة الطور»الرواية 

ا أمور أخرى وهو ممن يقدم العقل على الصحيحة في الصحيحين وغيرهما ومن ينكره عنده أيض  
 نقل وعرف بذلك وهللا المستعان.الرواية وال

 طالب:         
 يموت لكن الكالم على أنه يقول يموت ثم يبعث. نعم

 طالب:         
 مستقبال.

 طالب:         
 إني رافعك إلي يعني تقديم وتأخير.

 طالب:         
 ال، الجمهور على أنه النوم.

ونَ }"قوله تعالى  ن هنا ما اآل ة لم يبي ِ  [65عمران:]سورة آل  {ِفي ِإْبَراِه مَ  َ ا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم ُتَحآجُّ
وجه محاجتهم في إبراه م ولكنه بين في موضع آخر أن محاجتهم في إبراه م هي قول اليهود 

ْسَحَق } :إنه يهودي والنصارى إنه نصراني وذلك في قوله ْسَماِعيَل َواِ  َأْم َتُقوُلوَن ِإنَّ ِإْبَراِه َم َواِ 
وأشار إلى  [140]سورة البقرة: {وَب َواألْسَباَط َكاُنوْا ُهودًا َأْو َنَصاَرى ُقْل َأَأنُتْم َأْعَلُم َأِم َّللاَُّ َوَ ْعقُ 

]سورة آل  {َما َكاَن ِإْبَراِه ُم َيُهوِد  ًا َواَل َنْصَراِن  اً ُم َوَأنُتْم اَل َتْعَلُموَن َوَّللاَُّ َ ْعلَ } :ذلك هنا بقوله
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َبْعَد ِإ َماِنِهْم ُثمَّ اْزَداُدوْا ُكْفرًا لَّن ُتْقَبَل } :قوله تعالى ،اآل ة [67-66عمران:
 عني إذا أخروا التوبة إلى حضور  :قال بعض العلماء ،اآل ة [90]سورة آل عمران: {َتْوَبُتُهمْ 

َئاِت َوَل ْ } :وهذا التفسير  شهد له قوله تعالى الموت فتابوا حينئذٍ  يِ  َسِت التَّْوَبُة ِللَِّذيَن َ ْعَمُلوَن السَّ
]سورة  {َحتَّى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل ِإنِ ي ُتْبُت اآلَن َواَل الَِّذيَن َ ُموُتوَن َوُهْم ُكفَّارٌ 

وقد تقرر في األصول حمل المطلق على المقيد والس ما إذا اتحد الحكم والسبب  [18النساء:
  "لن تقبل توبتهم لن يوفقوا للتوبةوقال بعض العلماء معنى  ،ا هناكم

وأما بالنسبة للعموم  ،يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت يعني في الغرغرة بالنسبة لألفراد
 فالتوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها.

 طالب:         
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 ين؟أ
 طالب:         

ألنه حتى لو كفر وازداد  ؛إذا قلنا بعدم التوفيق إالَّ  ؟ن قبول التوبةوهل الزيادة في الكفر مانع م
ومع ذلك لو تاب بشروطها قبلت  اا للخلق وأشد عتو  ا وأشد ظلم  يوجد من هو أشد منه كفر   اكفر 

 توبته.
  ""وقال بعض العلماء

العلم  لهلمقيد وهذا معروف عند أ إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على ا :الشيخ يقول
بخالف ما إذا اختلف الحكم والسبب فإنه ال يحمل المطلق على المقيد كما في آية الوضوء وآية 

آية الوضوء مقيدة بالمرافق وآية السرقة مطلقة ال يحمل المطلق على المقيد باالتفاق  ،السرقة
المقيد لماذا؟ لالختالف في الحكم والسبب ومع االتحاد في الحكم والسبب يحمل المطلق على 

مُ } [145]سورة األنعام: {ِإالَّ َأن َ ُكوَن َمْيَتًة َأْو َدمًا مَّْسُفوحاً }كما في  َمْت َعَلْ ُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ  {ُحرِ 
يحمل المطلق على المقيد يحمل على أنه الدم المسفوح لالتحاد في الحكم  [3]سورة المائدة:

اتفق الحكم واختلف السبب هنا يحمل  ،فق الثانيوالخالف فيما إذا اختلف أحدهما وات ،والسبب
 ،في القتل مقيدة بأنها مؤمنة ،المطلق على المقيد عند الجمهور مثل الرقبة في الظهار وفي القتل

ن اختلف السبب فالجمهور على  في الظهار ما قيدت لكن الحكم واحد وهو وجوب العتق وا 
اتحد السبب واختلف الحكم مثل اليد في آية  والعكس إذا ،ا للحنفية كما هو معروفالحمل خالف  

الوضوء وآية التيمم السبب واحد وهو الحدث والحكم المختلف وال يحمل المطلق على المقيد عند 
 األكثر.

 طالب:         
 ين؟أ

 طالب:         
 السبب التأخير التوبة والحكم عدم القبول.

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا ُثمَّ َكَفُروْا ُثمَّ آَمُنوْا ُثمَّ } :تعالى"لن يوفقوا للتوبة حتى تقبل منهم و شهد له قوله 
فعدم  [137]سورة النساء: {َكَفُروْا ُثمَّ اْزَداُدوْا ُكْفرًا لَّْم َ ُكِن َّللاَُّ ِلَ ْغِفَر َلُهْم َواَل ِلَيْهِدَيُهْم َسِب الً 
َلْم َ ُكِن َّللاَُّ ِلَ ْغِفَر } :وله تعالىغفرانه لهم لعدم هدايتهم السبيل الذي  غفر لصاحبه ونظيرها ق

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا }قوله تعالى  [169-168]سورة النساء: {ِإالَّ َطِريَق َجَهنَّمَ َواَل ِلَيْهِدَيُهْم َطِريقًا َلُهْم 
ْلُء األْرِض َذَهباً  اٌر َفَلن ُ ْقَبَل ِمْن َأَحِدِهم مِ  صرح في هذه  [91سورة آل عمران:] {َوَماُتوْا َوُهْم ُكفَّ

ح ا ولو افتدى به وصر  اآل ة الكريمة أن الكفار يوم الق امة ال  قبل من أحدهم ملء األرض ذهبً 
 في مواضع أخر أنه لو يزيد بمثله "

 لو زيد.
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ْرِض َجِم عًا ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلْو َأنَّ َلُهم مَّا ِفي األَ } :ا كقوله"أنه لو زيد بمثله ال  قبل منه أ ًض 
وبين في  [36رة المائدة:]سو  {َوِمْثَلُه َمَعُه ِلَ ْفَتُدوْا ِبِه ِمْن َعَذاِب َيْوِم اْلِقَ اَمِة َما ُتُقبِ َل ِمْنُهمْ 
َفاْلَيْوَم ال ُيْؤَخُذ ِمنُكْم ِفْدَ ٌة َوال ِمَن }مواضع أخر أنه ال  قبل فداء في ذلك اليوم منهم بتاتا كقوله 

ن َتْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل الَّ ُيْؤَخْذ ِمْنَها }وقوله  [15]سورة الحديد: {َفُرواالَِّذيَن كَ   [70]سورة األنعام: {َواِ 
والعدل  [123ورة البقرة:]س {َواَل ُ ْقَبُل ِمْنَها َعْدٌل َواَل َتنَفُعَها َشَفاَعٌة َواَل ُهْم ُينَصُرونَ }وقوله 

 الفداء قوله تعالى  "
ن في وبيَّ -رحمه هللا-تين السابقتين أنه يقبل منهم حتى يقول المؤلفيعني هل يفهم من اآلي

بارقة أمل أنه يقبل منهم في اآلية األولى  توجديعني ا مواضع أخر أنه ال يقبل منهم فداء بتات  
ا متناهي مثل ملء األرض يعني من نظر إلى أن ملء األرض متناهي ومثله معه أيض   ؟والثانية

هل يفهم منه خروج الكفار من النار األحقاب مهما كانت  [23]سورة النبأ: {ْحَقاباً الِبِثيَن ِفيَها أَ }
ملء األرض ومثله معه متى يجتمع ملء األرض  ،متناهية لكنها في معنى الديمومة واألبدية

طيب المتناهي مع احتماله الضعيف وهذا  ،ومتى يفتدونه لكن بارقة األمل في كونه متناهي اذهب
هذا  «ما نقص ذلك من ملكي إال كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر»التناهي وجوده مثل عدمه 
 عدمها.مثل  هاله نسبة لكن النسبة وجود

آل ة صرح في هذه ا [97]سورة آل عمران: {َوَمن َكَفَر َفِإنَّ هللا َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمينَ }"قوله تعالى: 
ا وبي ن هذا المعنى في مواضع متعددة أنه غني عن خلقه وأن كفر من كفر منهم ال  ضره شيئً 

َوَقاَل ُموَسى ِإن َتْكُفُروْا َأنُتْم َوَمن ِفي اأَلْرِض َجِم عًا َفِإنَّ َّللاََّ َلَغِنيٌّ }كقوله عن نب ه موسى 
]سورة  {َّللاََّ َغِنيٌّ َعنُكْم َوال َيْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفرَ  ِإن َتْكُفُروا َفِإنَّ }وقوله  [8]سورة إبراه م: {َحِميدٌ 

َقاُلوْا }وقوله  [6]سورة التغابن: {َفَكَفُروا َوَتَولَّوا وَّاْسَتْغَنى َّللاَُّ َوَّللاَُّ َغِنيٌّ َحِميدٌ }وقوله  [7الزمر:
تبارك  فاهللُ  ،إلى غير ذلك من اآل ات [68يونس: ]سورة {اتََّخَذ َّللاَُّ َوَلدًا ُسْبَحاَنُه ُهَو اْلَغِنيُّ 

وتعالى  أمر الخلق وينهاهم ال ألنه تضره معصيتهم وتنفعه طاعتهم بل نفع طاعتهم لهم 
 وضرر  "

 طالب:         
 تضره معصيتهم وتنفعه طاعتهم.ال ألنه 

 بدون الم 
 عندك أنت؟ ماذابدون وال تنفعهم، 

 وتنفعهم 
األمر أنها ال تضر ألنها مثبت الضرر فُيثبت النفع وهو في هذا دعواهم وحقيقة  نعموتنفعهم 

 الحقيقة منفي في الطرفين ال تنفع وال تضر.
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"ال ألنه تضره معصيتهم وتنفعه طاعتهم بل نفع طاعتهم لهم وضرر معصيتهم عليهم كما قال 
ْن َأَسْأُتْم َفَلَها} :تعالى َمْن َعِمَل } :وقال [7ورة اإلسراء:]س {ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم أَلنُفِسُكْم َواِ 

َ ا َأيَُّها النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلى } :وقال [46]سورة فصلت: {َصاِلحًا َفِلَنْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها
صلى -وثبت في صح ح مسلم عن رسول هللا  [15]سورة فاطر: {َّللاَِّ َوَّللاَُّ ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميدُ 

  "ف ما يرو ه عن ربه أنه قال -وسلمعل ه  هللا
 يعني في حديث أبي ذر العظيم الذي هو أعظم حديث يرويه أهل الشام كما قال أحمد وغيره.

نسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد »"أنه قال   ا عبادي لو أنكم وآخركم وا 
نسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ا  ا عبادي لو أن أولكم وآخركم وا  ذلك في ملكي شيئً 

 الحديث " «امنكم ما نقص ذلك من ملكي شيئً 
وقالوا في -عليه الصالة والسالم-محمد  «كانوا على أتقى قلب»يقول الشراح في الشق األول 
 الشق الثاني أن المراد به إبليس.

بعد قوله  [97]سورة آل عمران: {ِمينَ َوَمن َكَفَر َفِإنَّ هللا َغِنيٌّ َعِن اْلَعالَ }قوله تعالى  :"تنب ه
ِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْ ِه َسِب الً } يدل على أن من  [97]سورة آل عمران: {َولِلِ 

أوجه للعلماء  [126]سورة البقرة: {َوَمن َكَفرَ }وفي المراد بقوله  ،لم  حج كافر وهللا غني عنه
  "أن المراد بقوله :األول

ا بالنسبة وأمَّ  ،ال بد من الجواب على مذهب الجمهور الذين ال يكفرون من ترك األركان األربعة
والصالة تكفيره معروف عند  ،للشهادتين فمعروف أنه ال يدخل في اإلسالم إال بعد أن ينطق بهما

 يكفر يبقى بقية األركان الثالثة الجمهور على أنه ال ،أهل العلم واألدلة فيه صحيحة صريحة
ن كان القول بكفره قول في  ،بترك واحد منها إذا اعترف به وأقر به لكن مجرد الترك ال يكفر به وا 

يحتاج  المذهب مالك ورواية عند الحنابلة كفر ترك أي ركن من أركان اإلسالم الذي يقول بكفره 
َوَمن }لى قوله والذي ال يقول بكفره كما هو المعتمد عند الجمهور يحتاج أن يجيب ع ،إلى جواب

إما أن يحمل على أنه جحد ولم يعترف  [97]سورة آل عمران: {َكَفَر َفِإنَّ هللا َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمينَ 
 ؟هيسمون ماذا من باب به أو أنه

 طالب:         
 كفر النعمة أو أنه من باب الزجر والتغليظ وغير ذلك من األقوال يذكرها المؤلف إن شاء هللا.

أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر  [126:]سورة البقرة {َوَمن َكَفرَ }أن المراد بقوله  :"األول
  "غني عنه وبه قال ابن عباس ومجاهدوهللا 

 تكون من نصوص التي تمر كما جاءت كما في نظائرها عند أهل العلم ألنه أبلغ في الزجر.
 طالب:         

 هو؟ ما
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 طالب:         
 جنس العمل لكن مفرداته ال، عند الجمهور. ،حة في أصل اإليمانال، العمل جنسه شرط ص

"وبه قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد قاله ابن كثير ويدل لهذا الوجه ما روي عن عكرمة 
]سورة آل  {َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْساَلِم ِدينًا َفَلن ُ ْقَبَل ِمْنهُ } :ومجاهد من أنهما قاال لما نزلت

إن هللا فرض » -صلى هللا عل ه وسلم-النبي  :لت اليهود فنحن مسلمون فقالقا [85عمران:
فقالوا لم ُ كتب علينا وأبوا أن  حجوا قال  «على المسلمين حج البيت من استطاع إل ه سب ال

 أن المراد :الوجه الثاني [97]سورة آل عمران: {َوَمن َكَفَر َفِإنَّ هللا َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمينَ }تعالى 
أي من لم  حج على سبيل التغل ظ البالغ في الزجر عن  [126]سورة البقرة: {َوَمن َكَفرَ }بقوله 

ترك الحج مع االستطاعة كقوله للمقداد الثابت في الصح ح حين سأله عن قتل من أسلم من 
  "«ال تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله»الكفار بعد أن قطع يده في الحرب 

نك بمنزلته »"ق بالشهادة ودخل في اإلسالم. ألنه نط   «أن  قول الكلمة التي قالقبل وا 
 ":الوجه الثالث

 ألن المسلم ال يكفر بالقتل ولو كان قتل عن عمد. ؛هذا ال شك أنه زجر
ي عن حمل اآل ة على ظاهرها وأن من لم  حج مع االستطاعة فقد كفر وقد رو  :"الوجه الثالث

ا وراحلة ولم  حج بيت هللا فال  ضره مات من ملك زادً »أنه قال -وسلمصلى هللا عل ه -النبي 
 وهلل على الناس حج البيت من استطاع إل ه سب الً } :وذلك بأن هللا قال «اا أو نصران ً يهود ً 

روى هذا الحديث الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم ومن كفر فإن هللا غني عن العالمين{ 
فه غير واحد بأن في إسناده م ابن كثير وهو حديث ضعيف ضع  وابن مردو ه كما نقله عنه

 هالل بن عبد هللا مولى رب عة بن عمرو "
أنه  -رضي هللا عنه -ويذكر عن عمر ،أظن ابن الجوزي أدخله في الموضوعات يعني المرفوع

انظروا إلى من كانت له جدة فلم يحج فاضربوا عليهم الجزية ما هم " :إلى األمصار أرسل
 ."مين ما هم بمسلمينبمسل

 طالب:         
 هو؟ ما

 طالب:         
 مثل هذا يصل إلى حد الضعف الشديد. ليسلكن  ،أسانيد ضعيفةبذكروه لكن 

 ،"ضعفه غير واحد بأن في إسناده هالل بن عبد هللا مولى رب عة بن عمرو بن مسلم الباهلي
ا الحارث الذي وفي إسناده أ ًض  ،يثوقال البخاري منكر الحد ،وهالل هذا قال الترمذي مجهول

 وقال الترمذي إنه  ضعف في الحديث " -رضي هللا عنه -رواه عن علي
 شهرته به أكثر من اسمه. يعني ما قال الشيخ األعور مع أن يعني هذا الحارث غير األعور؟
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 طالب:         
مشهور باللقب  يروي عن علي لكن الكالم على إن كان األعور فيجب أن يصرح به ألنه نعم

 ويعرفه آحاد طالب العلم إذا قيل األعور معروف ضعفه.
 طالب:         

 .حتى
 طالب:         

 هو؟ ما
 طالب:         

 أبو إسحاق لكن كذبه الشعبي وغيره.
وقال ابن عدي هذا الحديث ل س بمحفوظ انتهى بالمعنى  ،"وقال الترمذي إنه  ضعف بالحديث

 :حجر في الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف في هذا الحديث وقال ابن  من ابن كثير
أخرجه الترمذي من روا ة هالل بن عبد هللا الباهلي حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي 

 «اا أو نصران ً ا وراحلة تبلغه إلى بيت هللا ولم  حج فال عل ه أن  موت يهود ً من ملك زادً »رفعه 
ف وأخرجه البزار من ،ل وهالل بن عبد هللا مجهول والحارث  ضعوقال غريب وفي إسناده مقا

وأخرجه ابن عدي والعقيلي في ترجمة  ،هذا الوجه وقال ال نعلمه عن علي إال من هذا الوجه
وقال البيهقي في الشعب تفرد به هالل وله شاهد  ،هالل ونقال عن البخاري أنه منكر الحديث

من لم  منعه عن الحاجة حاجة ظاهرة أو سلطان »فظ من حديث أبي أمامة أخرجه الدارمي بل
  "«اا أو إن شاء نصران ً جائر أو مرض حابس فمات فل مت إن شاء يهود ً 

ن تسليم أليعني مما يؤسف له أن طالب علم في كليات شرعية يعتذر عن الحج هذه السنة 
وسمعنا  ،هللا البحثت يا فالن قال وجما حج ،ايعني سمعنا هذا كثير   ،البحث بعد الحج مباشرة

هل هذه أعذار تعوق دون ركن بهذه المثابة  القادمة!!السنة ربيعة الحج السنة هذه من يقول وهللا 
عليه  ،من دين اإلسالم؟! طالب العلم الذي يعتذر بمثل هذه األعذار يراجع نيته في طلب العلم

 أن يراجع نيته في طلب العلم.
ومن هذا  ،ي سل م عن عبد الرحمن بن سابط عنه"أخرجه من روا ة شريك عن ليث بن أب

وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي األحوص عن ليث عن عبد  ،الوجه أخرجه البيهقي في الشعب
ولم يذكر أبا أمامة وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من  الرحمن عن عبد الرحمن مرسالً 

بي زوم يزيد بن سف ان عن أطريق ابن عدي وابن عدي أورده في الكامل في ترجمة أبي المه
س أنه كذب أبا المهزوم وهذا من غلط ابن الجوزي في ونقل عن الفال  هريرة مرفوعا نحوه 

 ألن الطريق إلى أبي أمامة ل س فيها من اتهم بالكذب " ؛تصرفه
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وأدخل أحاديث كثيرة ضعيفة ال تصل إلى  -رحمه هللا -ابن الجوزي تساهل في الحكم بالوضع 
ن كانت قليلة حد الوضع بل ولذا يقول الحافظ  ؛فيه أحاديث ُحكم عليها بالحسن بل بالصحة وا 

 العراقي:
 وأكثررررررررررررررررررر الجررررررررررررررررررامع فيرررررررررررررررررره إذ خرررررررررررررررررررج

 
 لمطلررررررررررررق الجمررررررررررررع عنررررررررررررى أبررررررررررررا الفرررررررررررررج 

ه نظير الضرر المترتب على تصرف الحاكم في ابن الجوزي والضرر المترتب على تصرف 
وذاك يجعل المسلم يعمل  ،هذا يحرم الناس من العمل بأحاديث قد تكون صحيحة ،مستدركه

والشر  ،بأحاديث يصححها في مستدركه وهي في حقيقة الحال ال تصح يعني على النقيض منه
 ا.ا وترك  المترتب على الكتابين واحد وجود  

من أطاق الحج فلم  حج فسواء  :أنه قال -رضي هللا عنه -الخطاب"وقد صح عن عمر بن 
َ ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا َّللاََّ َحقَّ }قوله تعالى   ا والعلم عند هللا تعالىا أو نصران ً مات يهود ً 

َّللاََّ َما  َفاتَُّقوا}اآل ة أكثر العلماء على أنها منسوخة بقوله  [102]سورة آل عمران: {ُتَقاِتهِ 
  "[16]سورة التغابن: {اْسَتَطْعُتمْ 

فغير  [16]سورة التغابن: {َفاتَُّقوا َّللاََّ َما اْسَتَطْعُتمْ }ألن التقوى حق التقوى غير مستطاعة ونسخها 
 المستطاع ال يكلف به.

 وقال بعضهم.
 طالب:         

 ين؟أ
 طالب:         

 هو؟ ما
 طالب:         

 حق التقوى يعني المقدور للعباد. ،حق التقوى المستطاع منهايأتي من يقول أن 
أي بقدر  [102]سورة آل عمران: {َحقَّ ُتَقاِتهِ } :هي مبينة للمراد منها فقوله :"وقال بعضهم

ْيَن ُقُلوِبُكْم َواْذُكُروْا ِنْعَمَة َّللاَِّ َعَلْ ُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف بَ } :قوله تعالى  الطاقة وهللا تعالى أعلم
لم يبين هنا ما بلغته معاداتهم من الشدة  [103]سورة آل عمران: {َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواناً 

ا حتى لو أنفق ما في ا عظ مً ن في موضع آخر أن معاداتهم بلغت من الشدة أمرً ولكنه بيَّ 
ن ُيِريُدوْا َأن }ك في قوله ا وذلاألرض كله إلزالتها وللتأليف بين قلوبهم لم  فد ذلك شيئً  َواِ 

َوَألََّف َبْيَن ُقُلوِبِهْم َلْو َأنَفْقَت َما ِفي ِبَنْصرِِه َوِباْلُمْؤِمِنيَن َيْخَدُعوَك َفِإنَّ َحْسَبَك َّللاَُّ ُهَو الَِّذَي َأيََّدَك 
-62]سورة األنفال: {َف َبْيَنُهْم ِإنَُّه َعِزيٌز َحِك ٌم اأَلْرِض َجِم عًا مَّا َألََّفْت َبْيَن ُقُلوِبِهْم َوَلِكنَّ َّللاََّ َألَّ 

ن في هذه اآل ة الكريمة أن من بي   [106ان:]سورة آل عمر  {َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ } :قوله تعالى [63
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ْت } :أسباب اسوداد الوجوه يوم الق امة الكفر بعد اإل مان وذلك في قوله َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّ
يعني في " اآل ة وبين في موضع آخر  [106]سورة آل عمران: {ْم َأْكَفْرُتم َبْعَد ِإ َماِنُكمْ ُوُجوُههُ 

 النشر وضح السبب سبب اسوداد الوجوه وأنه الكفر.
َوَيْوَم } :"وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على هللا تعالى وهو قوله تعالى

ةٌ اْلِقَ اَمِة َتَرى الَِّذيَن َكَذُبوْا عَ    "[60]سورة الزمر: {َلى َّللاَِّ ُوُجوُهُهم مُّْسَودَّ
َواَل َتُقوُلوْا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا }ومن أنواع الكذب على هللا تعالى الفتوى بغير علم 

 .[116]سورة النحل: {َحاَلٌل َوَهَذا َحَرامٌ 
َئاِت }وهو قوله "وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك اكتساب السيئات  يِ  َوالَِّذيَن َكَسُبوْا السَّ

َئٍة ِبِمْثِلَها َوَتْرَهُقُهْم ِذلٌَّة مَّا َلُهم مِ َن َّللاَِّ ِمْن َعاِصٍم َكَأنََّما ُأْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم  ِقَطعًا مِ َن َجزَاُء َسيِ 
  "[27]سورة يونس: {اللَّْيِل ُمْظِلماً 

 هللا العافية.والقطع من الليل مظلمة سوداء نسأل 
َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعَلْيَها } :"وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور وهو قوله تعالى

وهذه األسباب في الحق قة  [42-40]سورة عبس: {ُأْوَلِئَك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرُة َتْرَهُقَها َقَتَرٌة ٌة َغَبرَ 
وبين في موضع آخر شدة تشو ه  ،عنه بعبارات مختلفة وهو الكفر باهلل تعالىشيء واحد ُعبِ ر 

وأقبح  [102]سورة طـه: {َوَنْحُشُر اْلُمْجِرِميَن َيْوَمِئٍذ ُزْرقاً } :وجوههم بزرقة العيون وهو قوله
أال ترى الشاعر لما أراد أن  صور علل البخيل في  ،اا والعيون زرقً صورة أن تكون الوجوه سودً 

 بح صورة وأشوهها اقترح لها زرقة العيون واسوداد الوجوه في قوله:أق
ـــــــــــل ـــــــــــه عل ـــــــــــى أموال ـــــــــــل عل  وللبخي

 
ـــــــا أوجـــــــه ســـــــود  ـــــــون عليه  زرق العي

 البشير النذير. وسلم على محمد اللهم صل ،يكفي بركة 
 


